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Hasbro og dets associerede selskaber (tilsammen benævnt "Hasbro") er forpligtet til at opretholde
sikkerheden for vores systemer og vores forbrugeres og medarbejderes oplysninger. Vi sætter
pris på og opfordrer sikkerhedseksperter til at kontakte os for at indberette potentielle risici eller
sikkerhedsproblemer, der er identificeret i et produkt, en tjeneste, et system eller et aktiv, der
tilhører Hasbro.
Hvis du mener, at du har identificeret et potentielt sikkerhedsproblem eller en potentiel risiko, kan
du dele det med os ved at følge nedenstående krav til indberetning. Vi vil undersøge alle legitime
henvendelser og arbejde på at løse eventuelle problemer. For at understøtte vores forpligtelser
indvilliger Hasbro i ikke at forfølge en retshåndhævende handling eller anlægge sag mod dig, så
længe du overholder denne politik.
Bemærk, at Hasbro ikke gør brug af en ordning med offentlige dusører for fejl og tilbyder
ikke belønninger eller kompensation for at indberette potentielle sikkerhedsproblemer eller
sikkerhedsrisici.
På forhånd tak for din deltagelse.

Krav til indberetning til fremme af ansvarlig offentliggørelse
Når du rapporterer en potentiel risiko eller et sikkerhedsproblem, skal du sende en e-mail til
responsibledisclosure@hasbro.com med en detaljeret opsummering, herunder:

1

 Hvornår problemet blev identificeret.

2

 Hvordan problemet kan genskabes.

3

 De mål, trin, værktøjer og genstande, der blev brugt under opdagelsen (videoer og skærmbilleder er
velkomne).

4

 Ideer til afbødende eller udbedrende trin, der kan løse problemet.
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Ud over ovenstående skal du sikre dig, at du overholder følgende krav:
• Undlad at deltage i aktiviteter, der potentielt eller faktisk kan skade Hasbro, vores kunder, vores
medarbejdere eller andre.
• Undlad at deltage i aktiviteter, der potentielt eller faktisk kan nedlægge eller forringe Hasbro, vores
produkter, tjenester, systemer eller aktiver.
• Undlad at deltage i aktiviteter, der er i strid med loven eller krænker andre personers privatliv eller
andre personlige rettigheder eller vilkår, betingelser eller rettigheder, der gælder for vores produkter,
tjenester, systemer eller aktiver (herunder at igangsætte en svigagtig ordre eller anden type
transaktion).
• Giv Hasbro og dets datterselskaber rimelig tid til at løse eventuelle rapporterede problemer, før
sådanne oplysninger deles med en tredjepart eller offentliggøres.
• Handl i god tro og på en etisk og ansvarlig måde.

Risici eller sikkerhedsproblemer, der falder uden for gyldighedsområdet
• Risici eller sikkerhedsproblemer, der falder uden for gyldighedsområdet, omfatter:
• Test af Hasbros faciliteter eller datacentre.
• Social manipulation, herunder phishing (f.eks. forsøg på at stjæle cookies, falske login-sider til
indsamling af legitimationsoplysninger osv.).
• Denial of service-angreb.
• Sikkerhedsproblemer i tredjepartsapps, -websteder eller -onlinetjenester, der drives af en
Hasbro‑autoriseret licenstager eller tredjepartspartner, fordi Hasbro ikke administrerer disse
onlinetjenester.
• Problemer i forbindelse med netværksprotokoller eller branchestandarder, der ikke kontrolleres
af Hasbro.

Andre problemer
Hvis du har andre problemer, kan du kontakte Hasbro Consumer Care.
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